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 ة العراق ـــــــوريـمهــج
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي 

 كلية اللغات  - بغدادجامعة 
 ةــــة الروسيــم اللغــــقس

 

 

 
 

 

 

Республика Ирак 

Министерство высшего образования 

и научного исследования 

Багдадский университет 

Факультет языков 

Кафедра русского языка 
  

  8102-8102للعام الدراسي  جدول المحاضرات االسبوعي
 المرحلة االولى( الدراسة الصباحية)

 

 (ب)المرحلة االولى شعبة  (أ)المرحلة االولى شعبة 

 اسم  االستاذ المادة الساعة اسم  االستاذ المادة الساعة اليوم

 

 االحد

 امدينا اده. م.أ الصوت 03:8 عبد الجبار. د.م.أ القواعد 03:8

 احمد فاضل. م.أ القراءة 03:8 عبد الجبار. د.م.أ القواعد 03:8

 عبد الجبار. د.م.أ القواعد 183:8 ادهامدينا . م.أ الصوت 183:8

 عبد الجبار. د.م.أ القواعد 113:8 احمد فاضل. م.أ القراءة 113:8

 تحرير. د.م التربية البدنية 123:8 تحرير. د.م التربية البدنية 123:8

 

 

 االثنين

 محمود غازي. د.م.أ المحادثة 03:8 دينا ادهام. م.أ الصوت 03:8

 محمود غازي. د.م.أ المحادثة 03:8 ميسلون خالد. د.م اللغة االنكليزية 03:8

 دينا ادهام. م.أ الصوت 183:8 منتصرة. م االمالء 183:8

 منمنتصرة عبد الرح. م االمالء 113:8 حسين علي المحادثة 113:8

 منتصرة عبد الرحمن. م االمالء 123:8 حسين علي المحادثة 123:8

   13:8 احالم حنش. د.م حاسبات 13:8

 

 

 الثالثاء

 ايناس طارق. د.م استيعاب 03:8 احمد فاضل. م.أ قراءة 03:8

 احمد فاضل. م.أ قراءة 03:8 ايناس طارق. د.م استيعاب 03:8

 احالم حنش. د.م حاسبات 183:8 ايناس طارق. د.م استيعاب 183:8

 محمد نجيب. د.م حقوق انسان 113:8 احالم حنش. د.م حاسبات 113:8

 محمود. د.م.أ المحادثة 123:8 محمد نجيب. د.م حقوق انسان 123:8

 

 

 االربعاء

 عبد الجبار. د.م.أ القواعد 03:8 دينا ادهام. م.أ الصوت 03:8

 عبد الجبار. د.م.أ القواعد 03:8 ايناس طارق. د.م استيعاب 03:8

 ميسلون خالد. د.م اللغة االنكليزية 183:8 عبد الجبار. د.م.أ القواعد 183:8

 دينا ادهام. م.أ الصوت 113:8 عبد الجبار. د.م.أ القواعد 113:8

 ايناس طارق. د.م استيعاب 123:8 حسين علي .م المحادثة 123:8

 نشاحالم ح. د.م حاسبات 13:8   13:8

 

 الخميس

 محمود غازي. د.م.أ المحادثة 03:8 احمد فاضل. م.أ قراءة 03:8

 ايناس طارق. د.م عاباستي 03:8 حسين علي .م المحادثة 03:8

 منتصرة عبد الرحمن. م االمالء 183:8 محمد نجيب. د.م حقوق انسان 183:8

 ضلاحمد فا. م.أ قراءة 113:8 الرحمنمنتصرة عبد. م االمالء 113:8

 محمد نجيب. د.م حقوق انسان 123:8 الرحمنمنتصرة عبد. م االمالء 123:8

Др-Али 
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 ة العراق ـــــــوريـمهــج
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي 

 كلية اللغات  - بغدادجامعة 
 ةــــة الروسيــم اللغــــقس

 

 

 
 

 

 

Республика Ирак 

Министерство высшего образования 

и научного исследования 

Багдадский университет 

Факультет языков 

Кафедра русского языка 
  

  8102-8102للعام الدراسي  جدول المحاضرات االسبوعي
 المرحلة االولى( الدراسة الصباحية)

 

 (د)المرحلة االولى شعبة  (ج)المرحلة االولى شعبة 

 اسم  االستاذ المادة الساعة اسم  االستاذ المادة الساعة اليوم

 

 االحد

 رحيم علي. د.م.أ المحادثة 03:8 سماهر حسن. م.م امالء 03:8

 رحيم علي. د.م.أ المحادثة 03:8 عماد. م حاسبات 03:8

 عماد. م حاسبات 183:8 ذكرى طالب. م الصوت 183:8

 ذكرى طالب. م الصوت 113:8 رحيم علي. د.م.أ المحادثة 113:8

 سماهر حسن. م.م امالء 123:8 رحيم علي. د.م.أ ثةالمحاد 123:8

 عماد. م حاسبات 13:8   13:8

 

 

 االثنين

 احمد عبد الكريم. م.م قراءة 03:8 هشام علي. د.م القواعد 03:8

 يسرى اكرم. م.م استيعاب 03:8 هشام علي. د.م القواعد 03:8

 يسرى اكرم. م.م استيعاب 183:8 احمد عبد الكريم. م.م قراءة 183:8

 محمد نجيب. د.م  حقوق االنسان 113:8 احمد عبد الكريم. م.م قراءة 113:8

 تحرير. د.م التربية البدنية 123:8 محمد نجيب . د.م حقوق االنسان 123:8

 

 

 الثالثاء

 رحيم علي. د.م.أ المحادثة 03:8 يسرى اكرم. م.م استيعاب 03:8

 يسرى اكرم. م.م استيعاب 03:8 رحيم علي. د.م.أ المحادثة 03:8

 ذكرى طالب. م الصوت 183:8 سماهر حسن. م.م االمالء 183:8

 سماهر حسن. م.م االمالء 113:8 ذكرى طالب. م الصوت 113:8

 سماهر حسن. م.م االمالء 123:8 تحرير. د.م التربية البدنية 123:8

   13:8 عماد. م حاسبات 13:8

 

 

 االربعاء

 هشام علي. د.م القواعد 03:8 ميسلون. د.م كليزيةاللغة االن 03:8

 هشام علي. د.م القواعد 03:8 ذكرى طالب. م الصوت 03:8

 ذكرى طالب. م الصوت 183:8 هشام علي. د.م القواعد 183:8

 محمد نجيب. د.م حقوق االنسان 113:8 هشام علي. د.م القواعد 113:8

 ميسلون خالد. د.م اللغة االنكليزية 123:8 محمد نجيب. د.م حقوق االنسان 123:8

 

 الخميس

 هشام علي. د.م القواعد 03:8 احمد عبد الكريم. م.م قراءة 03:8

 هشام علي. د.م القواعد 03:8 يسرى اكرم. م.م استيعاب 03:8

 احمد عبد الكريم. م.م قراءة 183:8 يسرى اكرم. م.م استيعاب 183:8

 احمد عبد الكريم. م.م قراءة 113:8 عليرحيم . د.م.أ المحادثة 113:8

 رحيم علي. د.م.أ المحادثة 123:8 سماهر حسن. م.م االمالء 123:8

 



 
 

 
 
 

  الثانيةالمرحلة ( الدراسة الصباحية) 8102-8102جدول المحاضرات االسبوعي للعام الدراسي 

م 
و
لي

ا
ة  

ع
سا

ال
 

 شعبة ج  (ب)شعبة   (أ) شعبة 

 اسم االستاذ المادة الساعة أسم األستاذ المادة المادة اسم األستاذ المادة

حد
ال
ا

 

ياسين حمزة. د.م.أ القواعد 03.8  محمد كاظم. د.م مقدمة في االدب 03.8 م احمداعز. م.م عدالقوا 03.8 

ياسين حمزة. د.م.أ القواعد 03.8  شفاء اسماعيل. د.م اللغة العربية 03.8 م احمداعز. م.م القواعد 03.8 

نجوى فؤاد. د.م.أ القراءة 083.8  م احمداعز. م.م القواعد 083.8 الهام مكي. د.م اللغة العربية 083.8 
نجوى فؤاد. د.م.أ القراءة 003.8  م احمداعز. م.م القواعد 003.8 حسين كاظم. د.م المحادثة 003.8 

نجوى فؤاد. د.م.أ القراءة 033.8 حسين كاظم. د.م المحادثة 033.8 عماد كريم . د.م.أ المحادثة 033.8  

ن 
ني

الث
ا

 

 منذر مال كاظم. د.م.أ مدخل الى الترجمة 03.8 فردوس كريم. د.م االنشاء 03.8 علي عبد المنعم. د.م.أ استيعاب 03.8
 وفاء صاحب. م اللغة االنكليزية 03.8 الهام مكي. د.م اللغة العربية 03.8 علي عبد المنعم. د.م.أ استيعاب 03.8

نجوى فؤاد. د.م.أ القراءة 083.8 سهام صائب. د.م اللغة العربية 083.8  عماد. م حاسبات 083.8 
يزيةاللغة األنكل 003.8 نجوى فؤاد. د.م.أ القراءة 003.8 منذر مال كاظم. د.م.أ مدخل الى الترجمة 003.8 وفاء صاحب. م   
نجوى فؤاد. د.م.أ القراءة 033.8 وفاء صاحب. م اللغة األنكليزية 033.8 منذر مال كاظم. د.م.أ مدخل الى الترجمة 033.8  

ء 
ثا

ال
لث

ا
 

علي عبد المنعم. د.م.أ استيعاب 03.8  فردوس كريم. د.م االنشاء 03.8 محمد كاظم. د.م مقدمة في االدب 03.8 
 علي عبد المنعم. د.م.أ استيعاب 03.8 م احمداعز. م.م القواعد 03.8 فردوس كريم. د.م االنشاء 03.8

 علي عبد المنعم. د.م.أ استيعاب 083.8 م احمداعز. م.م القواعد 083.8 محمد كاظم. د.م مقدمة في االدب 083.8
علي عبد المنعم. د.م.أ استيعاب 003.8 عماد كريم. د.م.أ المحادثة 003.8  شفاء اسماعيل. د.م اللغة العربية 003.8 
 حسين كاظم. د.م المحادثة 033.8 فردوس كريم. د.م االنشاء 033.8 عماد كريم. د.م.أ المحادثة 033.8

ء 
عا

رب
ال
ا

 

علي عبد المنعم. د.م.أ استيعاب 03.8 فردوس كريم. د.م االنشاء 03.8  م احمداعز. م.م القواعد 03.8 

علي عبد المنعم. د.م.أ استيعاب 03.8 نجوى فؤاد. د.م.أ القراءة 03.8  م احمداعز. م.م القواعد 03.8 
نجوى فؤاد. د.م.أ القراءة 083.8 ر مال كاظمذمن. د.م.أ مدخل الى الترجمة 083.8 معلي عبد المنع. د.م.أ استيعاب 083.8   

 فردوس كريم. د.م االنشاء 003.8 نجوى فؤاد. د.م.أ القراءة 003.8 سهام . د.م اللغة العربية 003.8
033.8   033.8   033.8   

س 
مي

خ
ال

 

عماد. م حاسبات 03.8  محمد كاظم. د.م مقدمة في االدب 03.8 حسين كاظم. د.م المحادثة 03.8 

 حسين كاظم. د.م   المحادثة 03.8 منذر مال كاظم .د.م.أ مدخل الى الترجمة 03.8 محمد كاظم. د.م مقدمة في االدب 03.8

ياسين حمزة. د.م.أ القواعد 083.8  حسين كاظم. د.م   المحادثة 083.8 عماد. م الحاسبات 083.8 

ياسين حمزة. د.م.أ القواعد 003.8  اظممنذر مال ك. د.م.أ مدخل الى الترجمة 003.8 عماد. م الحاسبات 003.8 

 عماد. م الحاسبات 8.:03 محمد كاظم. د.م مقدمة في االدب 033.8 عماد. م الحاسبات  033.8

 

 كلية اللغات -جامعة بغداد 

 قســـــــــــم اللغة الروسية
 

 

 
 

 

 

Багдадский университет 

Факультет языков 

Кафедра русского языка 
  



 
 

 
 
 

  لثةالثاالمرحلة ( الدراسة الصباحية) 8102-8102جدول المحاضرات االسبوعي للعام الدراسي 

م 
و
لي

ا
ة  

ع
سا

ال
 

 شعبة ج  (ب)شعبة   (أ) شعبة 

 اسم االستاذ المادة الساعة أسم األستاذ المادة المادة اسم األستاذ المادة

حد
ال
ا

 

 اشواق محمد. م.أ االنشاء 03.8 بلقيس سلمان. م.أ لغةنظريات ال 03.8 عويدايمان . م القواعد 03.8

 غادة طارق. د.م الشعر 03.8 علي عدنان. د.م ترجمة علمية 03.8 عويدايمان . م القواعد 03.8

 عمار عودة. د.م قواعد 083.8 عويدايمان . م القواعد 083.8 بلقيس سلمان. م.أ نظريات اللغة 083.8
 عمار عودة. د.م قواعد 003.8 عويدايمان . م القواعد 003.8 رقغادة طا. د.م الشعر 003.8

 حسين علي .م سياسيةترجمة  033.8 غادة طارق. د.م شعر 033.8 علي عدنان. د.م ترجمة علمية 033.8

ن 
ني

الث
ا

 

 يحسين عل .م ترجمة سياسية 03.8 سهام صائب. د.م اللغة العربية 03.8 بلقيس سلمان. م.أ نظريات اللغة 03.8

 حسين علي .م ترجمة سياسية 03.8 عويدايمان . م القواعد 03.8 نهلة جواد. د.م.أ محادثة 03.8

 اميرة حسين ثعلب. م.م اللغة االنكليزية 083.8 عويدايمان . م القواعد 083.8 ميثاق محمد. د.م.أ ترجمة سياسية 083.8
 علي عدنان. د.م ترجمة علمية 003.8 نهلة جواد. د.م.أ محادثة 003.8 ميثاق محمد. د.م.أ ترجمة سياسية 003.8
  علي عدنان. د.م ترجمة علمية 033.8 ميثاق محمد. د.م.أ ترجمة سياسية 033.8 سهام صائب. د.م اللغة العربية 033.8

ء 
ثا

ال
لث

ا
 

 وفاء خضر. د.م نظريات اللغة 03.8 أكرم عزيز. د.م استيعاب 03.8 اشواق محمد. م.أ االنشاء 03.8
 نهلة جواد. د.م.أ محادثة 03.8 غادة طارق. د.م شعر 03.8 عويدايمان . م القواعد 03.8

 علي عدنان. د.م ترجمة علمية 083.8 اشواق محمد . م.أ االنشاء 083.8 عويدايمان . م القواعد 083.8
 عمار عودة. د.م قواعد 003.8 ميثاق محمد. د.م.أ ترجمة سياسية 003.8 أكرم عزيز. د.م استيعاب 003.8

 عمار عودة. د.م قواعد 033.8 علي عدنان. د.م ترجمة علمية 033.8 غادة طارق. د.م شعر 033.8

ء 
عا

رب
ال
ا

 

 غادة طارق. د.م شعر 03.8 أكرم عزيز. د.م استيعاب 03.8 نهلة جواد. د.م.أ محادثة 03.8

 نهلة جواد. د.م.أ محادثة 03.8 أكرم عزيز .د.م استيعاب 03.8 اميرة حسين ثعلب. م.م اللغة االنكليزية 03.8

 أكرم عزيز. د.م استيعاب 083.8 نهلة جواد. د.م.أ محادثة 083.8 علي عدنان. د.م ترجمة علمية 083.8
 أكرم عزيز. د.م استيعاب 003.8 اميرة حسين ثعلب. م.م اللغة االنكليزية 003.8 علي عدنان. د.م ترجمة علمية 003.8
 سهام صائب. د.م اللغة العربية 033.8 علي عدنان. د.م ترجمة علمية 033.8   033.8

س 
مي

خ
ال

 

 اشواق محمد. م.أ االنشاء 03.8 بلقيس سلمان. م.أ نظريات اللغة 03.8 سهام صائب. د.م اللغة العربية 03.8
 وفاء خضر. د.م نظريات اللغة 03.8 سهام صائب. د.م اللغة العربية 03.8 اشواق محمد. م.أ االنشاء 03.8

 أكرم عزيز. د.م استيعاب 083.8 اشواق محمد. م.أ االنشاء 083.8 ميثاق محمد. د.م.أ ترجمة سياسية 083.8

 سهام صائب. د.م اللغة العربية 003.8 ميثاق محمد. د.م.أ ترجمة سياسية 003.8 أكرم عزيز. د.م استيعاب 003.8

   032.8   033.8 أكرم عزيز. د.م استيعاب 033.8
 

 كلية اللغات -جامعة بغداد 

 قســـــــــــم اللغة الروسية
 

 

 
 

 

 

Багдадский университет 

Факультет языков 

Кафедра русского языка 
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 العراق  جمهوريــــــــــــــة
التعليم العالي و البحث العلمي  وزارة

  كلية اللغات – جامعة بغداد
 قسم اللغة الروســـــــــــية

 

 

 
 

 

 

Республика Ирак 

Министерство высшего образования 

и научного исследования 

Багдадский университет 

Факультет языков 

Кафедра русского языка 
  

  8102-8102للعام الدراسي  جدول المحاضرات االسبوعي
 المرحلة الرابعة( الدراسة الصباحية)

 

 (ب)شعبة  المرحلة الرابعة (أ)شعبة  المرحلة الرابعة

 اسم  االستاذ المادة الساعة اسم  االستاذ المادة الساعة اليوم

 

 االحد

 سعد جهاد. د.م.أ الترجمة القانونية 03:8 ماجدة جميل. د.م النحو 03:8

 منى عارف. د.أ المقالة والمراسالت 03:8 ماجدة جميل. د.م النحو 03:8

 ماجدة جميل. د.م النحو 183:8 منى عارف. د.أ المقالة والمراسالت 183:8

 ماجدة جميل. د.م النحو 113:8 سعد جهاد. د.م.أ الترجمة القانونية 113:8

   133:8 جهاد سعد. د.م.أ الترجمة القانونية 133:8

 

 

 االثنين

 وفاء خضر. د.م علم اللغة  03:8 أيات يوسف. د.م تاريخ االدب 03:8

 أيات يوسف. د.م تاريخ االدب 03:8 ابتسام احمد. د.م الترجمة االدبية 03:8

 ماجدة جميل. د.م النحو 183:8 ابتسام احمد. د.م الترجمة االدبية 183:8

 ماجدة جميل. د.م النحو 113:8 ابراهيم طالب. د.أ علم اللغة  113:8

133:8   133:8   

 

 

 الثالثاء

 سامر اكرم. د.م.أ محادثة 03:8 منى عارف. د.أ المقالة والمراسالت 03:8

 منى عارف. د.أ المقالة والمراسالت 03:8 ماجدة جميل. د.م النحو 03:8

 ابتسام احمد. د.م الترجمة االدبية 183:8 ماجدة جميل. د.م النحو 183:8

 وفاء خضر. د.م علم اللغة  113:8  هديل. د.م.أ النثر 113:8
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 االربعاء

 سعد جهاد. د.م.أ الترجمة القانونية 03:8 طالب ابراهيم. د.أ علم اللغة  03:8

 سعد جهاد. د.م.أ الترجمة القانونية 03:8 سامر اكرم. د.م.أ محادثة 03:8

  هديل. د.م.أ النثر 183:8 سامر اكرم. د.م.أ محادثة 183:8

 أيات يوسف. د.م تاريخ االدب 113:8 زينب حسون. م.أ  االنكليزية اللغة 113:8

 زينب حسون. م.أ  االنكليزية اللغة 133:8   133:8

 

 الخميس

  هديل. د.م.أ النثر 03:8 أيات يوسف. د.م تاريخ االدب 03:8

 سامر اكرم. د.م.أ محادثة 03:8 سعد جهاد. د.م.أ نونيةالترجمة القا 03:8

 سامر اكرم. د.م.أ محادثة 183:8 ابتسام احمد. د.م الترجمة االدبية 183:8

 ابتسام احمد. د.م الترجمة االدبية 113:8  هديل. د.م.أ النثر 113:8

 مدابتسام اح. د.م الترجمة االدبية 133:8 سامر اكرم. د.م.أ محادثة 133:8

Др-Али 

 


